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Nieuwsbrief bestuur 
 

Het algemeen én het brede 

bestuur vergaderen elke 

dinsdagavond. Vergadering 

bijwonen? Geen probleem. Stuur 

een mailtje naar: 

bestuur@zvl-1886.nl 

 

 

 Lockdown 
De lockdown is verlengd tot begin maart. Dat betekent dat de meeste leden tot begin 
maart niet kunnen trainen in de Leidse zwembaden. Wel is er sinds twee weken de 
mogelijkheid om in Alphen individueel in het buitenbad te zwemmen. Daar wordt al 
door veel leden enthousiast gebruik van gemaakt. Ook zijn er buiten- en online-
trainingen vanuit de verschillende disciplines. En natuurlijk kunnen we in het weekend 
genieten van de live streaming van de eredivisie-wedstrijden van de dames en heren 
waterpolo-selecties. Via social media en de app-groep “Vrienden van ZVL-1886 
Dames 1” zijn de actuele live streams te vinden. 

   

Bestuur – Contributie 
 

 

 Contributie 
Het bestuur heeft besloten geen contributie over de maand januari te heffen. Ook is 
besloten de bondsbijdrage - die we normaal gesproken in januari in rekening brengen 
bij alle leden die wedstrijden of competities spelen - nog niet te innen. 
 
Aan het einde van de maand februari bekijken we opnieuw hoe we met de 
contributie-inning omgaan. De vaste kosten lopen door. Daarnaast is het nog niet 
duidelijk hoe de KNZB (bondsbijdrage en competitiegelden) en gemeente Leiden 
(verhuur badwater) omgaan met de rekeningen die zij aan onze verenging hebben 
gestuurd. Daarover later dus meer. 

   

Bestuur – ALV 
 

 

 Algemene Leden Vergadering – 20 april 2021 
Op dinsdag 20 april zijn we voornemens een Algemene Leden Vergadering te 
organiseren waarin we de jaarcijfers over 2020 en het jaarverslag over 2020 
toelichten. Dus reserveer deze datum alvast in je agenda als je daar geïnteresseerd in 
bent. 

   

Top Waterpolo Leiden 
 

 

 Top Waterpolo Leiden 
De Stichting Top Waterpolo Leiden verenigt de sponsoren van ZVL-1886. Wij zijn trots 
op de inspanningen van het bestuur van de stichting om onze sponsoren betrokken te 
houden bij de vereniging in deze corona tijden. Een aantal sponsoren wordt stevig 
geraakt door de corona maatregelen. Wij hopen dat zij deze uitdagingen goed kunnen 
doorstaan. Namens alle leden van ZVL-1886 wensen wij hen veel 
doorzettingsvermogen. 
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Vacatures 
 

 
 
Bestuursleden, zwemlesgevers, 
vrijwilligers G-zwemmen, 
vrijwilligers jurytafel, lid WPC 
voor DG jeugd, tijdwaarnemers 
zwemwedstrijden en 
scheidsrechters gezocht 

 

 Vacatures 
ZVL-1886 is een grote vereniging waar heel veel vrijwilligers helpen om zwemlessen, 
trainingen, wedstrijden, diverse evenementen en verenigingsbrede activiteiten te 
organiseren. Veel vrijwilligers doen dat al heel veel jaar. Het is daarom belangrijk dat 
er steeds weer nieuwe vrijwilligers zich melden. Vele handen maken het leuker en 
makkelijker om alle taken te vervullen. Op dit moment zoeken wij kandidaten voor 
een tweetal bestuursfuncties: 
 

• Een nieuwe penningmeester 

• Een zwembadwater-coördinator 
 
Daarnaast zijn de verschillende disciplines op zoek naar leden of ouders van leden die 
een rol willen vervullen als official bij wedstrijden, begeleider bij wedstrijden en 
trainers voor sommige trainingsuren. 
 

• Zwemmen / Waterpolo – omdat we onder normale omstandigheden veel 
wedstrijden organiseren is er veel behoefte aan officials die wedstrijden 
begeleiden variërend van scheidsrechters tot tijdwaarnemers. 

• De Leidse Zwemschool – ZVL-1886 verzorgt 6 dagen in de week zwemlessen en 
is daarvoor op zoek naar mensen die het leuk vinden zwemles te geven of mee 
te helpen de PR & communicatie rondom De Leidse Zwemschool een impuls te 
geven. 

• De afdeling waterpolo zoekt per direct een materiaalman/vrouw 

• Lesgevers bij het elementair zwemmen 

• Vrijwilligers G-zwemmen op maandagavond in het 5 Meibad 

• Vrijwilligers die zich inzetten t.b.v. Spieren voor Spieren 

• Hulp bij de organisatie van de verschillende evenementen die we organiseren 

Heb je interesse of wil je nadere informatie? Zie hiervoor onze website, spreek een 
bestuurslid of lid van de zwem-, waterpolo- of triathlon-commissie aan of e-mail naar 
bestuur@zvl-1886.nl. 

   

ZVL-1886 is: 
40 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1100 leszwemmers, 150 triatleten, 

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 

https://www.zvl-1886.nl/vacatures/
mailto:bestuur@zvl-1886.nl

